
 



 
 

Wijziging  
 
Wanneer wordt er niet gesport in 2018 
 
SV Twello :  voorjaarsvakantie,       2 maart 
                      Goede Vrijdag,           30 maart 
                      Koningsdag,               27 april  
                      Meivakantie,                 4 mei   
                      Na Hemelvaart,        11 mei 
                      Zomer vakantie,        20 juli t/m 24 augustus 
                      Herfst vakantie,        26 oktober 
                      Bingo,                                  2 november    
                      Kerstvakantie,            28 december     
 
 
Boombosch : Goede vrijdag,           30 maart 
                           Koningsdag,               27 april  
                        Zomervakantie ,      in overleg 
                        Kerst vakantie,          28 december 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Activiteiten 
 
Judo voor verstandelijk gehandicapte jeugd 
Dinsdag 16.30 – 17.30 uur 

 
Fitness voor volwassenen met een lichamelijke handicap 
Woensdag 20.00 – 21.00 uur 

 
Fitness en motorisch bewegen voor volwassenen met een verstandelijke 
handicap 
Vrijdag 20.00 – 21.00 uur  

 
Sport en beweging 50+ 
Woensdag 11.00 – 12.00 uur en vrijdag 17.00 – 18.00 uur 
 
Zwemmen gemengd en kinderzwemmen 
Zaterdag 12.00 – 13.00 uur 

 
Bestuurssamenstelling: 
 
Voorzitter: Ben Hutten 

Tel: 0571-261844 
b.hutten44@upcmail.nl  

Secretariaat: Bernard Hoogeslag 
Tel: 0571- 274880 
bernard.hoogeslag@kpnmail.nl  

Penningmeester en 
Ledenadministratie: 

Rob Zwartjens 
Tel: 0571- 277000 
r.zwartjens@concepts.nl  

Bestuursleden: Sandra Barmentloo 
Tel: 055- 323 20 12 
Barmentloo54@gmail.com  
Frits Spijker 
Tel: 0571 – 271380 
f.j.spijker@hcdo.nl 

  
Redactie Clubblad: 
 
Redactieleden: 
Redactieadres: 
Emailadres: 

Yvonne Zwartjens 
Rijksstraatweg 54, 7391 MS Twello 
mail@yvonnezwartjens.nl  

 



Voorwoord 
 
Beste sporters, vrijwilligers en instructeurs. 
 
Het jaar nadert zijn einde. Het Sinterklaasfeest met of zonder zwarte Pieten  is 
geweest en na het kerstfeest en jaarwisseling is 2017 voltooid verledentijd. 
Velen kijken het jaar terug wat het wel of niet gebracht heeft van haar of zijn 
verwachting. Dat zal voor een ieder van ons verschillend zijn. Hopelijk zijn uw 
wensen of verwachtingen vervuld en heeft het u gebracht wat u gewenst of 
verwacht had.  
Als bestuur kijken we met veel voldoening op 2017 terug ook al hebben we het 
afgelopen sportjaar ups en downs in onze wensen en verwachtingen gehad.  
 
Tegen onze verwachting was: 
Dat er enkele sporters en vrijwilligers jammer genoeg afscheid hebben 
genomen. 
Het plotselinge vertrek van Sportschool Wenters door de overname van FIT & 
FUN   
Dat we geen overeenstemming konden bereiken met FIT & FUN met 
voortzetten van het contract voor de fitness. 
Dat we niet meer sporters voor de judogroep konden krijgen en daardoor geen 
contractverlenging konden maken met Wenters (Kiroyoku) voor het 
voortzetten van de judogroep.   
Dat de afsluiting van de bowlingavond niet naar wens is verlopen als 
voorgaande jaren. 
 
Maar boven onze verwachting was: 
Het verwelkomen van nieuwe leden en vrijwilligers en  waarvan we hopen dat 
het voor hen  goed vertoeven is bij Sportief Evenwicht Twello.  
Het mooie feest van ons 25 jaar bestaan op 3 juni met de inzet van velen van u 
en mede daardoor kunnen we spreken van een zeer geslaagd feest. 
Het kunnen afsluiten van contracten met SV Twello voor de fitness groepen en 
de Koepel voor het huren van de turnhal voor de groepen  bewegen met sport 
en spel in het Sportcomplex aan de Zuiderlaan te Twello. 
Het  kunnen uitbreiden in de toekomst van onze sportactiviteiten doordat we nu 
aan de Zuiderlaan meerdere mogelijkheden hebben.  
Het opzetten van een beleidsplan met een toekomstvisie en een missie voor de 
komende jaren zodat sporten en bewegen mogelijk blijft voor mensen met een 
beperking. Dit met medewerking van Wilco Huisman wat hopelijk in het 
voorjaar van 2018 zijn beslag zal krijgen. 
 
 
 



Wat was er nog meer: 
We hebben gelden van donateurs en sponsoren mogen ontvangen die ons een 
warm hart toedragen, en ook denken dat sporten moet kunnen ook al ben je 
beperkt in doen en laten, zodoende kunnen we toch een sluitende begroting 
realiseren om onze doelstelling waar te kunnen maken, Iedereen moet kunnen 
sporten met of zonder beperking. 
 
We zijn dankbaar met de medewerking en medewerkers van Wenters 
Sportclub, FIT & FUN, de Boombosch en Zwembad de Schaeck  
De inbreng en begeleiding van onze vrijwilligers die alles belangeloos doen 
voor onze sporters mogen we zeker niet vergeten en bedanken voor hun inzet.   
 
Wat zijn onze wensen voor het komende jaar: 
 
Dat de ingezette opzet voor het beleidsplan met de uitwerking daarvan zal 
slagen. 
Dat  de slagzin van het  nog te presenteren beleidsplan zou kunnen zijn, 
Alleen kun je veel, 
Samen kun je meer.  
Als dat zou kunnen slagen is Sportief Evenwicht voor jaren gewaarborgd. 
Dat het besluit om op het Sportcomplex aan de Zuiderlaan te gaan sporten zijn 
vruchten zal afwerpen voor sporters en vrijwilligers . 
Dat het voor sporters en vrijwilligers het  fijn sporten zal zijn in de nieuwe 
opzet en natuurlijk voor alle andere sportgroepen. 
 
Ik ben me er van bewust ( zonder tekort te doen aan de groepen bij de 
Boombosch en het Zwembad ) dat er veel over de komende verandering is 
geschreven/gezegd maar het heeft het bestuur ontzettend veel inspanning en 
energie gekost om zover te komen dat de sporters bij FIT & FUN weer een 
goed onderdak kregen.  
Ook het bijna afgeronde beleidsplan voor de toekomst van Sportief Evenwicht 
waar u binnenkort van hoort kost veel tijd, zorgen en energie. 
  
Ik hoop dat u allen het jaar 2017 goed mag afsluiten en wens u namens het 
bestuur fijne feestdagen en een gezond, kleurrijk en in alle opzichten een 
sportief 2018 toe. 
 
Ben Hutten, voorzitter 
 
 
            
 
 



 
Onderscheiding, 
 
Op 22 november heeft onze vrijwilliger Gerard de Krosse een Koninklijke 
onderscheiding ontvangen voor zijn 54 jarige inzet als vrijwilliger bij SV 
CUPPA te Bussloo en Sportief Evenwicht. 
Gerard namens alle leden, vrijwilligers, instructeurs en bestuur van harte 
gefeliciteerd met deze onderscheiding en dat je er samen met Ellie in 
gezondheid van mag genieten. 

 

Stukje uit het Voorster Nieuws 

Gerard de Krosse is ruim 54 jaar vrijwilliger bij sv Cupa geweest, waarvan de 
laatste 16 jaar als voorzitter. Daar verrichtte hij (en nog steeds) diverse 
kluswerkzaamheden, maar ook als leider en grensrechter heeft Cupa veel aan 
hem te danken. 

Ook was hij bijna 30 jaar vrijwilliger bij diverse andere regionale 
voetbalverenigingen als trainer, leider en verzorger. 

Daarnaast is hij al ruim 12 jaar vrijwilliger bij Sportief Evenwicht Twello. 
Hier is hij begeleider van sporters met een beperking. 

Ook is Gerard sinds 2007 lid van de technische commissie van de Vereniging 
van Eigenaren Marktplein te Twello. 

Bij de zorginstelling ’s Heeren Loo te Apeldoorn is hij ruim 8 jaar als 
vrijwilliger dagbesteding. Hier heeft hij de zorghoutvesterij Welna opgezet; 
een samenwerking tussen ’s Heeren Loo en Landgoed Welna. 

Naast dit alles is Gerard ruim 3 jaar vrijwilliger bij Stichting Zozijn te Wilp. 
Deze stichting ondersteunt mensen met een beperking en organiseert hij o.a. 
het jaarlijkse herfstfeest. 



 
Ik geef de pen door aan……….  
 
Wie ben je? 
Annie de Croon 
Hoe oud ben je? 
76  jaar 
Heb je nog broers of zusters?   
Ik heb 4 broers en 3 zusjes 
Wat eet je het liefst? 
Nasi en Risotto 
Wat vind je niet lekker? 
Ik lust alles 
Kijk je wel eens een film, zo ja welke?  
Heel weinig 
Heb je huisdieren? 
nee 
Wat zijn je hobby’s? 
Lezen en wandelen 
Welke kleur vind je leuk? 
paars 
Wat doe je in het dagelijks leven? 
Rentenieren  
Waar woon je? 
Twello 
Welke tv programma’s vindt  je leuk? 
documentaires 
Wat doe je bij SET? 
Fysio fit 
Welk muzieksoort vind je mooi? 
Licht klassieke muziek 
Wat wil je nog kwijt? 
Ik vind het heel gezellig bij SET en Boombosch. We hebben een leuke groep. 

     Aan wie geef je de pen door?   Verrassing voor de volgende keer  
 
Oproep, 
 
Ken je nog iemand die zich als vrijwilliger beschikbaar wil stellen voor 
het assisteren bij het zwemmen of het Fitness, neem dan contact op met 
Bernard Hoogeslag. 
Wij hebben weer een aantal vrijwilligers nodig.  
 



        Diverse mededelingen                                                                                                         
 
Ledenvergadering en Nieuwjaarsbingo 
 
Woensdag  24 januari 2018  
Waar :  Havekes Molle aan het Havekespad te Twello. 
Zaal open om 18.45 uur                                           
 
Ledenvergadering: aanvang 19.00 uur 
 
Hiervoor worden alle leden sporters  en vrijwilligers  uitgenodigd.  
 
Nieuwjaarsbingo  
 
Alle sporters, vrijwilligers en instructeurs worden hiervoor uitgenodigd 
Aanvang om 19.45 uur. 
Er zijn weer mooie prijsjes te winnen. Kom allen ook om elkaar al het goede te 
wensen voor het nieuwe jaar. 
 
Taxi’s kunnen om 21.45 uur iedereen weer ophalen. 
 
 
 
Bingo geschenken 
 
Met het Sinterklaasfeest en het kerstfeest voor de deur hoopt menigeen op een  
gezellig samenzijn en een presentje te krijgen. Bij al die gulle gaven van de 
Sint, het presentje onder de kerstboom of het kerstpakket zit meestal wel iets 
wat je niet leuk vindt of niet goed bij je past, en hup daar gaat het in de kast om 
er niet meer naar om te kijken. 
De oplossing hiervoor is om de voor u niet geschikte presentjes aan ons te 
schenken voor de Nieuwjaarsbingo. Je doet er ons en onze sporters een groot 
plezier mee.  
Graag een telefoontje of berichtje naar Sandra Barmentloo 055 - 323 20 12 
mail  Barmentloo54@gmail.com  dan halen we het op of u mag het ook 
brengen naar een van de bestuursleden. 
Graag voor 20 januari een berichtje.   
Om te onthouden  
 
 
 
 



                                     AFZEGGINGEN 
Als u niet kunt sporten wilt U dit dan doorgeven aan de contactpersonen 
zodat we onze begeleiders/vrijwilligers tijdig kunnen inlichten dat u niet 
komt. 
 
Het komt herhaaldelijk voor dat er wordt afgezegd bij de Boombosch,  
sportschool of bij het Zwembad. 
 
De contactpersonen zijn: 
Sporten bij de Boombosch 
Rob Zwartjens   06 -14 54 84 80  mail r.zwartjens@concepts.nl 
 
Sporten bij SV Twello 
1e Ben Hutten  06 - 55 15 31 75    mail b.hutten44@upcmail.nl 
2e Frits Spijker  06 - 25 54 33 62  mail f.j.spijker@hcdo.nl 
 
Sporten bij de Schaeck 
1e Bernard Hoogeslag  0571 - 27 48 80  mail  bernard.hoogeslag@kpnmail.nl 
2e Sandra Barmentloo  055 -  323 20 12  mail  Barmentloo54@gmail.com  
 
Medisch contactpersoon 
Frits Spijker   06 - 25 54 33 62 mail f.j.spijker@hcdo.nl 
 

 
Gerard en Ellie samen met burgemeester Jos Penninx 



Wanneer eindigen alle sporten in december 2017? 
 
Boombosch 
woensdag    -   20 december 
vrijdag          -   22 december 
 
F & F 
dinsdag         -  19 december 
woensdag     -  20 december 
vrijdag          -  22 december 
 
Zwembad 
zaterdag             -  23 december 
 
Wanneer beginnen we weer met sporten in 2018 
 
Boombosch 
woensdag    -  10  januari 
vrijdag          -  12 januari 
 
SV Twello 
vrijdag            -  12 januari 
 
Zwembad 
zaterdag        -  13 januari  
 
Wanneer wordt er niet gesport in 2018 
 
SV Twello :  Goede vrijdag, 30 maart 
                      Na Hemelvaart, vrijdag 9 mei 
 
Boombosch : Goede vrijdag,  30 maart 
 
Zomervakantie : wordt aangegeven in de volgende IN BALANS 
 
 
k Laat de redactie niet in de steek 
 
Graag vragen wij uw medewerking voor een stukje of een leuke anekdote te 
schrijven in het boekje IN BALANS. Vele handen maken licht werk.  
 wordt er op woensdag en vrijdag door een  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 

 
 
 
 
 
 
Ik wens u licht in momenten van zorgen 
Ik wens u hoop en uitzicht op morgen 
     Ik wens u warmte in kille grijze dagen 
     Ik wens u antwoord bij twijfels en vragen 
Ik wens u zachtheid als woorden te hard zijn 
Vreugde en vrede als gedachten zwart zijn 
     Ik wens u rust te midden van werk 
     Ik wens u stilte, het maakt u sterk 
Ik wens u een hand die u verder geleidt 
Een stralende glimlach die u vrienden verblijdt 
     Ik wens u een plaats om bij regen te schuilen 
     Ik wens u een mens die niet schrikt van uw huilen 
Ik wens u een bloem om uw dagen te kleuren  
En een vriendelijk gebaar om bij op te fleuren. 
 

n  



Hast een foto van de woensdagochtend. 

geel neem dan contact op met Rob Zwart 

 
 

 
 
 
 


